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Hargita megyében a 2021-es érettségi vizsga nyári fordulójára 2197 diák iratkozott be, 

közülük 95,5% jelent meg a vizsgákon, azaz 2099 személy. Ez közel tíz százalékos csökkenés a 

tavaly évi 2415 iratkozott diákhoz képest. 

A megjelent diákok közül 329 olyan diák van, aki nem az idén fejezte be az iskolai 

tanulmányait. 2020-hoz képest közel 35%-kal kevesebb olyan diák iratkozott az érettségi 

vizsgára, akinek egy előző alkalommal nem sikerült minden vizsgája, vagy nem érte el a hatos 

átlagot.   

Míg a városi iskolák esetében a hiányzó diákok aránya csak 3,4%, addig a vidéki iskolákban ez 

az arány közel 15%-os.  

Jelenlét aránya térségenként 

  
Román nyelv és 

irodalom 
Szakágazatnak 
megfelelő szak 

Választható 
tantárgy 

Magyar nyelv 
és irodalom 

Csík-térség 96,90% 98,20% 96,40% 97,90% 

Udvarhely-
térség 

97,90% 98,80% 97,50% 98,70% 

Gyergyó-térség 93,50% 94,20% 94,20% 93,70% 

Keresztúr-
térség 

98,20% 100% 100,00% 100,00% 

Maroshévíz-
térség 

97,20% 99,60% 96,80% 94,70% 

 

Az érettségi vizságra jelentkezett 2197 diák közül a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgán 

70 személy hiányzott, 92 diáknak pedig volt előző évekről áthozott, ötös feletti eredménye. 

A magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgára 1734 diák jelentkezett. Közülük 42 személy 

hiányzott, 251 diáknak pedig volt előző évekről áthozott érdemjegye. 

A Szakágazatnak megfelelő tantárgy esetében 689 személy jelentkezett történelem vizsgára, 

1508 személy pedig matematika vizsgára. Összesen 73 személy hiányzott és 223 diáknak 

pedig volt előző évekről áthozott eredménye, közülük 74 személynek történelemből és 149 

személynek matematikából.  
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A válaszatható tantárgyak esetében már több tantárgy közül választottak a diákok. A 

legtöbben a földrajzot választották, ezt követi az anatómia és a biológia, továbbá voltak 

diákok, akik a kémia, közgazdaság, filozófia, fizika, informatika, pszihológia vagy szociológia 

tantárgyakat választották. Ezekből a tárgyakból összesen 56 diák hiányzott és egy diákot 

kizártak a vizsgáról. 230 diáknak pedig volt előző évekről áthozott, ötös feletti eredménye. 

Előző évekből áthozott eredmények 

A 329 diák közül, akik nem ebben az évben fejezték be a tanulmányaikat, 308 diák van, aki az 

előző években már valamelyik tárgyból elérte az ötös érdemjegyet, közülük a legtöbben 

magyar nyelv és irodalomból (251 diák), ezt követi a választható tantárgy (230 diák), majd a 

Szakágazatnak megfelelő tárgy (223) és végül a román nyelv és irodalom, amely esetben csak 

92 diák érte el az előző években az ötöst.  

Alacsony az átmenési arány azok körében, akik nem az idén fejezték be a tanulmányaikat. 

10%-uk nem jelent meg valamelyik vizsgán, 70%-nak idén sem sikerült az érettségi vizsgája, 

és öt diák közül egy, aki az idén teljesítette az összes vizsgát. 

Az előző évek eredményei is mutatják, hogy a legtöbb diák román nyelv és irodalom tárgyból 

kell újravizsgázzon.   

Az előző években végzett diákok közül 147 olyan diák van, aki az előző években csak román 

nyelv és irodalomból nem érte el  az ötös érdemjegyet. Közülük most 27 diák sikerült 

megírja az ötöst román nyelv és irodalomból is, azaz csak 18%. 

Az elemzés során csak azokat az eredményeket vizsgáljuk, amelyek nem az előző évekről 

áthozott eredmények. 

Hargita megyében az óvások után az átmenési arány 54,07%-os, azaz a megjelent 2099 diák 

közül 1135 diák sikerült elérje a hatost vagy annál nagyobb érdemjegyet.  

Román nyelv és irodalom  

Hargita megyében román nyelv és irodalom tárgyból volt a legkisebb az ötös érdemjegyet 

elérő diákok aránya. 
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A megyében 2035 diák jelent meg a román nyelv és irodalom vizsgán és közülük 1246 

diáknak sikerült megírni az ötös érdemjegyet, azaz a diákok 61,23%-nak. A vizsgázók közel 

40%-a nem érte el az ötös érdemjegyet, további 24% hatos alatt teljesített. A diákok 10%-a 

teljesített nyolcas felett és közülük négy tanuló, akinek sikerült elérni a maximális 

pontszámot, ők a csíkszeredai Octaivan Goga Nemzeti Kollégium (2), a székelyudvarhelyi 

Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium és a szintén székelyudvarhelyi Marin 

Preda Líceum tanulói.  

1. A román nyelv és irodalom érettségi vizsga eredmények eloszlása 

 

A városon és vidéken lévő iskolákat összehasonlítva, az ötös érdemjegyet elérő diákok 

aránya nagyobb városon, mint vidéken. A városi iskolák diákjainak 67%-a érte el az ötöst, míg 

vidéken csak 39%. Nyolcasnál nagyobb érdemjegyet városon lévő iskolákban a diákok 3,5% 

ért el, vidéken pedig 1,2%. 

Román nyelv és irodalomból Maroshévíz-térségben születtek a legjobb eredmények, a 

diákok több mint egynegyede ért el nyolcast vagy annál nagyobb eredményt és a megyei 

átlaghoz képest alacsony azoknak a diákoknak az aránya, akik nem érték el az ötös 

érdemjegyet.  
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2. A román nyelv és irodalom érettségi vizsga eredmények eloszlása térségi bontásban 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Hargita megyében az 1483 diák közül, aki jelentkezett a magyar nyelv és irodalom vizsgára 

1441 személy jelent meg. Ennél a tantárgynál a legnagyobb a sikeresen vizsgázó diákok 

aránya. A megjelent diákok 96,3% érte el az ötös vagy annál nagyobb eredményt. A diákok 

több mint fele nyolcast vagy magasabb eredményt ért el és közülük 82 tanuló érte el a 

maximális pontszámot. Közülük a legtöbb diák a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium 

diákja, ezt követi az udvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tizenhárom diákkal, a harmadik 

helyen a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium és a gyergyószentmiklósi 

Salamon Ernő Elméleti Líceum van tizenegy-tizenegy diákkal.  
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3. A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga eredmények eloszlása 

 

A vidéki iskolák esetében az átmenési arány 93,7% és a diákok 3,8%-a érte el a kilences vagy 

annál magasabb eredményt. A városon lévő iskolák esetében az átmenési arány 96,55% és a 

diákok közel 30%-a ért el kilencest vagy annál nagyobb eredményt.  

Térségi bontásban magyar nyelv és irodalom vizsgára a Csík-térségi iskolákban jelentkezett a 

legtöbb diák, azaz 40%, ezt követi Udvarhely-térség 36%-kal és Gyergyó-térség 16,3%-kal. 

Keresztúr- és Maroshévíz-térségben alapvetően kevesebb diák tanul. Magyar nyelv és 

irodalom vizsgára Keresztúr-térségben 84 diák jelentkezett és Maroshévíz-térségben pedig 

csak tizenhat.  

A legjobb eredmények Udvarhely-térségben születtek, ahol a diákok közel 60%-a ért el 

nyolcas vagy magasabb eredményt. Maroshévíz-térségben volt a legkisebb az átmenési 

arány. Keresztúr-térségben pedig minden magyar nyelv és irodalom vizsgára jelentkezett 

diáknak sikerült megírni az ötöst.  
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4. A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga eredmények eloszlása térségi bontásban 

 

A szakágazatnak megfelelő szak 

Hargita megyében 1901 diák jelent meg a szakágazatnak megfelelő vizsgákon. A diákok 32%-

a jelentkezett történelemből és 68% pedig matematikából. 

A megjelent diákok közül ötből egy diáknak nem sikerült elérni az ötös érdemjegyet és 

szintén ötből egy diáknak ötös és hatos közötti eredményt sikerült elérnie. A diákok 10%-a 

ért el kilencest vagy annál nagyobb eredményt.  

5. A Szakágazatnak megfelelő szak vizsgaeredményeinek eloszlása 
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A maximális pontszámot tizenhárom diáknak sikerült elérni, hét diáknak matematikából és 

hat diáknak pedig történelemből. Matematikából a tízest megíró diákok közül három a 

maroshévízi O.C.Tăslăuanu Elméleti Líceum tanulója volt, további egy-egy diák a Márton 

Áron Főgimnázium, az Octavian Goga Gimnázium, a Segítő Mária Római Katolikus 

Gimnázium és a Tamási Áron Gimnázium tanulói voltak. Történelemből pedig a maximális 

pontszámot két diák a Sfântu Nicolae Elméleti Líceum tanulói közül teljesítette, egy-egy diák 

pedig az Octavian Goga Gimnázium, a Dr. Palló Imre, Nagy István és a Salamon Ernő 

középiskolák diákjai közül.  

A városi iskolákban az átmenési arány 81,4%-os volt. A vidéki iskolákban pedig 51,7%-os.  

Térségi bontásban a legnagyobb átmenési arány Csík-térségben és Gyergyó-térségben volt, a 

legkisebb pedig Maroshévíz-térségben. A diákok nyolcast vagy annál nagyobb érdemjegyet a 

legnagyobb arányban Csík- és Udvarhely-térségben értek el. 

6. A Szakágazatnak megfelelő szak érettségi vizsga eredmények eloszlása térségi 
bontásban 

 

Választható tantárgy 

Hargita megyében az 1967 diák közül, aki jelentkezett a választható tantárgy vizsgára 1911 

személy jelent meg. A megjelent diákok 87,65%-a érte el az ötös vagy annál nagyobb 

eredményt. A diákok fele nyolcast vagy magasabb eredményt ért el és közülük 39 tanuló érte 

el a maximális pontszámot. A legtöbben, azaz nyolc diák a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő 
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Gimnázium tanulója, hét diák a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tanulója, hat 

pedig a székelyudvarhelyi Kós Károly Szakközépiskoláé.  

7. A választható tantárgy vizsgák eredményeinek eloszlása 

 

A városi iskolákban kétszer akkora volt az átmenési arány, mint a vidéki iskolák esetében, 

azaz 88,5%-os.  

Térségi bontásban a legnagyobb átmenési arány Keresztúr-térségben volt 99%-kal, a 

legkisebb pedig Maroshévíz-térségben 85%-kal. Nyolcas vagy az feletti eredmény a 

legnagyobb arányban Udvarhely-térségben született, ezt követi Csík-térség.  

8. A választható tantárgy érettségi vizsga eredmények eloszlása térségi bontásban 
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Az érettségi vizsga eredmények 

A 2021-es nyári érettségi vizsgára jelentkezett diákok közül a megjelent 2099 (95,5%) diák 

közül 1812 diák az idén fejezte be tanulmányait és közülük 1072-nek sikerültek a vizsgái és a 

287 diák közül, akik az előző években fejezték be tanulmányaikat 63-nak sikerült az idén az 

érettségi vizsgája.  

A vidéki iskolákban összesen 195 diák jelentkezett az érettségi vizsgára. A diákok 14,9%-a 

nem jelent meg, 67,2%-nak nem sikerült az érettségi vizsgája, csupán 17,9%-nak sikerült 

megszereznie az érettségi diplomát. A városi iskolákból 2002 diák jelentkezett a 2021-es 

érettségi vizsga nyári fordulójára, közülük 3,4% nem jelent meg, 41,6%-nak nem sikerült, 

54,9% pedig sikeresen vette az akadályokat.  

Térségi bontásban a legnagyobb átmenési arány Maroshévíz-térségben volt, a legkisebb 

pedig Keresztúr-térségben. A legnagyobb arányban Gyergyó-térségben nem jelentek meg a 

diákok a vizsgán, és itt egy személyt kizártak a vizsgáról.  

9. A sikeresen vizsgázó diákok aránya térségenként 

 

Összességében a diákok 54,07% telesítette sikeresen a vizsgákat. 59,16%-os az átmenési 

arány azon diákok körében, akik az idén fejezték be tanulmányaikat és 21,95% az előző 

években végzett diákok esetében.  
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A sikeresen vizsgázó 1135 diák közül 8% ért el kilences vagy annál magasabb eredményt. A 

maximális pontszámot senkinek nem sikerült teljesíteni. 23% hetes alatti jegyet kapott és 

kétharmaduk pedig hetes és kilences közötti eredményt sikerült elérjen.  

10. A sikeres érettségi vizsga eredmények eloszlása 

 

A sikeresen vizsgázó diákok közül Keresztúr-térségben értek el a legnagyobb arányban a 

kilencest vagy annál magasabb eredményt és szintén ebben a térségben és Maroshévíz-

térségben a legnagyobb az aránya azoknak, akik hetes alatti eredményt értek el.  

11. A sikeresen vizsgázó diákok eredményeinek eloszlása térségenként 
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Az öt legmagasabb és legalacsonyabb eredmény 

Az átmenési arányt az összes iratkozott diák viszonylatában nézzük, beleértve azokat is, akik 

nem jelentek meg. Az alábbi két táblázatban található az öt középiskola, ahol a legmagasabb 

volt az átmenési arány és az öt középiskola, ahol a legalacsonyabb. 

A legmagasabb átmenési arány 

1.      A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium 91,80% 

2.      A csíkszeredai Octavian Goga Főgimnázium  90,50% 

3.      A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium 87,70% 

4.      A maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum 78,90% 

5.      A székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógia Líceum  78,60% 

 

A legalacsonyabb átmenési arány 

1.      A csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola 4,80% 

2.      A gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Szakközépiskola 2,7% 

3.      A székelykeresztúri Zeyk Domokos Szakközépiskola 0,0% 

4.      A csíkdánfalvi Petőfi Sándor Szakközépiskola 0,0% 

5.      A gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskola 0,0% 

 

Az öt legmagasabb érettségi vizsgaátlag iskolánként 

Az iskolák átlageredményeibe azoknak a diákoknak az eredményeit számoltuk bele, akiknek 

sikerült minden vizsgájuk és a megszerzett jegyeik átlaga ötös vagy annál magasabb.  

A gyergyószentmiklósi Sfântu Nicolae Elméleti Líceumban tanuló 23 diáknak lett a 

legmagasabb az érettségi jegyeik átlaga: 8,33. Az öt legmagasabb érettségi átlagot elérő 

iskolák listáján található még egy székelyudvarhelyi és három csíkszeredai iskola.  

A legmagasabb érettségi vizsgaátlagok iskolánként 

1.      A gyergyószentmiklósi Sfântu Nicolae Elméleti Líceum 8,33 

2.      A székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceum 8,13 

3.      A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium 8,07 

4.      A csíkszeredai Octavian Goga Főgimnázium 7,85 

5.      A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 7,82 
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2021-ben a legjobb érettségi vizsgaeredménye a csíkszeredai Octavian Goga Főgimnázium 

egyik diákjának lett: 9,86. A második legjobb eredményt a gyergyószentmiklósi Sfântu 

Nicolae Elméleti Líceum egyik diákja érte el és a következő három legjobb eredménnyel 

székelyudvarhelyi iskolák büszkélkedhetnek.  

Az öt legjobb eredményt elérő diákok iskolái 

1.      A csíkszeredai Octavian Goga Főgimnázium 9,86 

2.      A gyergyószentmiklósi Sfântu Nicolae Elméleti Líceum 9,81 

3.      Az székelyudvarhelyi Marin Preda Líceum  9,75 

4.      A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium 9,72 

5.      A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium 9,68 

 

Tantárgyankénti átlagok az öt legjobb átlagot elérő iskola esetében 

A legjobb eredmények magyar nyelv és irodalom tantárgyból születtek, viszont ezekben az 

iskolákban alacsony a román nyelv és irodalom átlag. A gyergyószentmiklósi Sfântu      

Nicolae Elméleti Líceumot leszámítva a választható tantárgyból is nyolcas felett vannak az 

átlageredmények az öt legjobban teljesítő iskolában.  

Megj.: Az eltérést a tantárgyak egyenkénti átlagai és az összátlag között az adja, hogy míg az 

érettségi vizsga átlageredményeknél csak azoknak a diákoknak van érdemjegy adva, akinek 

minden vizsgája sikerült és megvan az ötös átlaga, addig a tantárgyak esetében azoknak az 

eredményeit is beleszámoltuk, akik nem érték el az ötös érdemjegyet.  

A legmagasabb érettségi 
vizsgaátlagok iskolánként 

Román 
nyelv és 
irodalom 
átlag 

Magyar 
nyelv és 
irodalom 
átlag 

Szakágazatnak 
megfelelő 
tantárgy 

Választható 
tantárgy 

1.      A gyergyószentmiklósi Sfântu      
Nicolae Elméleti Líceum 

7,72  7,29 7,88 

2.      A székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnázium 

6,37 8,87 7,77 8,64 

3.      A csíkszeredai Márton Áron 
Főgimnázium 

6,31 8,82 7,94 8,69 

4.      A csíkszeredai Octavian Goga 
Főgimnázium 

7,50  7,26 8,39 

5.      A csíkszeredai Segítő Mária 
Római Katolikus Gimnázium 

5,51 8,70 7,22 8,35 
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Román és magyar anyanyelvű diákok eredményei 

A felmérésben azokat a diákokat tekintjük magyar anyanyelvűnek, akik érettségi vizsgáztak 

magyar nyelv és irodalom tárgyból is. Hargita megyében a diákok 78,9%-a vizsgázott magyar 

nyelv és irodalom tárgyból is, vagyis 1.734 diák.  

Az átlagok számításánál minden olyan diák eredményét figyelembe vettük, akik megjelentek 

a vizsgákon, beleértve azokat a jegyeket is, amelyek nem érték el az ötöst.  

A magyar anyanyelvű diákok román nyelv és irodalom átlaga nem éri el az ötös érdemjegyet 

sem, ezzel ellentétben a magyar nyelv és irodalom átlag a legjobb a megyében, ezt követi a 

magyar anyanyelvű diákok választható tárgyból elért átlaga.  

A román anyanyelvű diákok sorában a legjobb átlag a választható tárgyakból született és 

csak ezután következik a román nyelv és irodalom átlag, ami 6,73.  

Tantárgyankénti átlagok 
2021-ben Hargita megyében 

Román nyelv és 
irodalom átlag 

Magyar nyelv és 
irodalom átlag 

Szakágazatnak 
megfelelő 
tantárgy 

Választható 
tantárgy 

Román anyanyelvű diákok 6,73  6,13 7,17 

Magyar anyanyelvű diákok 4,61 7,69 6,31 7,4 

2020-hoz viszonyítva a magyar anyanyelvű diákok átlaga romlott román nyelv és 

irodalomból, viszont a többi eredmény az elmúlt három évben nem mutat kiemelkedő 

változást.  

Tantárgyankénti átlagok 
Hargita megyében 

2019-2020 

Magyar anyanyelvű diákok Román anyanyelvű diákok 

 2019 2020 2019 2020 

Román nyelv és irodalom 4,6 5,23 6,44 6,95 

Magyar nyelv és irodalom 7,51 7,45 - - 

Kötelező tantárgy 6,33 6,4 6,14 6,1 

Választható tantárgy  7,42 7,63 7,15 7,32 

 

Kiemelkedő óváseredmények 

Román nyelv és irodalom tárgyól a megyében 538 diák nyújtott be óvást. 59 olyan óvás van, 

amely esetében legalább egy jeggyel nőtt az előző érdemjegy. A legnagyobb növekedés 3,4 

jeggyel változott: 3,55-ről 6,95-re. 
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56 olyan eset van, ahol legalább egy jeggyel csökkent az előző érdemjegy. A legnagyobb 

csökkenés 4,85-ről 2,25-re alakult.  

Magyar nyelv és irodalomból 85 óvást nyújtottak be. Tizenhárom esetben nőtt legalább egy 

jeggyel az eredmény. A legnagyobb növekedés különbsége 2,4, azaz 6,3-ról 8,7-re változott 

az óvás előtti eredmény. Négy esetben csökkent több mint egy jeggyel az óvás előtti 

eredmény. A legnagyobb csökkenés 1,5 pont volt, azaz 5,65-ről 4,15-re változott. 

A szakágazatnak megfelelő tantárgyból 175 óvást nyújtottak be. Nyolc esetben csökkent 

több mint egy jeggyel, szintén nyolc esetben emelkedett legalább egy jeggyel az óvás 

eredménye. A legnagyobb növekedés 6,1-ről 7,9-re változott, a legnagyobb mértékű 

csökkenés pedig 5,2-ről 3,7-re. 

A választható tantárgy esetében 253 óvást nyújtottak be. Öt esetben csökkent több mint egy 

jeggyel az óvás eredménye. A legnagyobb csökkenés 3,65 pontnyi, amely esetben 9,3-ról 

5,65-re csökkent. Két esetben növekedett legalább egy jeggyel az óvás utáni eredmény. A 

legnagyobb változás 3,75 pontnyi, amikor 5,65-ről 9,4-re emelték az óvás előtti eredményt.  

Elgondolkodtató eredmények 

Hargita megyében az átmenési arány 54,07%-os, ami 15%-kal alacsonyabb, mint az országos 

átlag (69,8%)1. Mivel megyénkben a román nyelv és irodalom tantárgyból sokkal az országos 

átlag alatt teljesítenek a diákok, ezért megnéztük, hogy hogyan alakulna az átmenési arány a 

román nyelv és irodalom vizsga eredmények nélkül és ebben az esetben 70,56%-ra 

növekedne a sikeresen vizsgázó diákok aránya, ami kevéssel az országos átlag felé 

emelkedik.   

Hatvankét olyan magyar anyanyelvű diák van, aki nem érte el román nyelv és irodalom 

tárgyból az ötös érdemjegyet, viszont a többi tárgyból hetes felett teljesített. Amint az 

alábbi táblázatban is látható, közülük öt diák román nyelv és irodalom tárgyból nem érte el a 

kettes érdemjegyet sem. Egy diák román nyelv és irodalomból 3,1 pontot ért el és a magyar 

nyelv és irodalom tárgyból megkapta a maximális 10,00-t.  

 

                                                      
1
 https://www.edu.ro/rezultate_finale_bacalaureat_prima_sesiune_2021 

 

https://www.edu.ro/rezultate_finale_bacalaureat_prima_sesiune_2021
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 Román 
nyelv és 
irodalom  

Magyar 
nyelv és 
irodalom  

Szakágazatnak 
megfelelő 
tantárgy 

Választható 
tantárgy 

1. eset 1,3 7,8 9,2 8,1 

2. eset 1,3 8,1 7,85 8,3 

3. eset 1,5 7,3 8,45 7,5 

4. eset 1,9 7,05 7,5 7,45 

5. eset 1,9 7,6 8,15 8,5 

 

Az alábbi táblázatban tizenhat olyan eset van feltüntetve, amikor a román nyelv és irodalom 

tantárgy eredmény figyelembe vétele nélkül a diákok átlaga meghaladná a nyolcast, viszont 

a román nyelv és irodalom tárgyat nem sikerült teljesíteni.  

 Román nyelv 
és irodalom  

Magyar 
nyelv és 
irodalom  

Szakágazatnak 
megfelelő 
tantárgy 

Választható 
tantárgy 

1. eset 2,1 8,7 8,5 9,25 

2. eset 2,95 8,55 9,5 9,05 

3. eset 3 8,9 8,3 9,35 

4. eset 3,15 8,95 8,45 9,6 

5. eset 3,3 8,1 8,4 9 

6. eset 3,7 8,25 8,05 9,55 

7. eset 3,9 8,4 8,75 8,9 

8. eset 4 9,65 8,55 8,15 

9. eset 4,2 8 8,75 8,45 

10. eset 4,2 8,6 8,3 9,1 

11. eset 4,3 8,8 8,2 8,35 

12. eset 4,3 8,9 8,6 9,05 

13. eset 4,35 9,2 8,25 9,6 

14. eset 4,35 9 9,5 9,6 

15. eset 4,65 8,3 8,6 8 

16. eset 4,8 9,1 8,05 8,4 
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 A Hargita megyei diákok kevéssel több mint fele teljesítette az érettségi vizsgát, ami 

közel 15%-kal az országos átlag alatt van. 

 A román nyelv és irodalom vizsga eredmények nélkül az átmenési arány 70% felett 

lenne Hargita megyében. 

 A magyar anyanyelvű diákoknak nehézséget jelent a román nyelv és irodalom tárgy 

követelményeinek az elsajátítása.  

Javasolt lépések: 

 A román nyelv és irodalom tantárgyat tanító pedagógusok képzése, átképzése a nem 

román anyanyelvű diákok oktatására fektetve a hangsúlyt. Tovább fejleszteni, 

bővíteni a már meglévő lehetőségeket.  

 Differenciált érettségi vizsga bevezetése a nem román anyanyelvű diákok számára 

román nyelv és irodalom tantárgyból. 

 Táborok, afterschool és cserediák programok szervezése, amely során a magyar 

anyanyelvű diákok a román nyelv használatát gyakorolhatják.  

 A jó vizsgaeredményeket elért iskolák tanárainak a megszólaltatása. Jó gyakorlatként 

osszák meg a tanítási módszereiket arról, hogy például román nyelv és irodalomból 

milyen oktatási módszerekkel sikerült jó eredményeket elérni. 

 A vizsgákra való felkészítés és az értékeléseken történő elvárások összehangolása, 

különösképpen román nyelv és irodalom tantárgyból. 

 Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a közepesen/gyengébben teljesítő diákok 

felkészítésére. 

 Tehetséggondozó programok indítása a vidéki iskolák számára, amelyek során a 

kiemelkedően tanuló diákokat felkarolják. 

 


